
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Plumlova 
ze dne 19.10. 2022 

v sále zámku v Plumlově 
 
Přítomni: p. Borský, pí Dobšíčková, p. Hladký, sl. Mgr. Hnilová, p. Hyndrich, pí Jančíková, pí MUDr. 
Jeřábková, p. Nezval, p. ing. Otruba, p. Piňos, DiS., p. Sušeň, p. ing. Bc. Svoboda, pí Ševčíková, pí Mgr. 
Švédová, pí Mgr. Zelená 
Zapisovatel: p. ing. Kocourek 
Návrhová komise: p. ing. Bc. Svoboda, pí Mgr. Zelená 
Ověřovatelé zápisu: p. Nezval, p. Sušeň 
 
Navržený program: 
1. Zahájení, určení zapisovatele. 
2. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města. 
3. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu. 
4. Schválení programu jednání zastupitelstva. 
5. Volba starosty a místostarosty (místostarostů) města: 

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, 
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty(ů) města, 
c) volba starosty města, 
d) volba místostarosty/místostarostů města. 

6. Volba členů Rady Města Plumlova. 
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva Města Plumlova: 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru ZMP, 
b) volba předsedy a členů finančního výboru, 
c) volba předsedy kontrolního výboru. 

8. Zřízení osadních výborů v místních částech Města Plumlova + volba předsedů OV. 
9. Rozhodnutí o výši měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněného místostarosty, neuvolněných členů 

rady města, zastupitelstva města, předsedů výborů, předsedů komisí a předsedů osadních výborů. 
10. Volba zástupce Města Plumlov ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí. 
11. Diskuse. 
12. Závěr. 
 
 
K bodu 1: 
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Města Plumlova bylo svoláno na středu 19.10.2022 do 
obřadního sálu zámku Plumlov se začátkem v 17.00 hodin. Jednání zahájila v uvedenou hodinu paní 
J.Ševčíková (nejstarší zvolená členka zastupitelstva), která přivítala přítomné. Uvedla, že ve volbách bylo do 
Zastupitelstva Města Plumlova zvoleno 8 mužů a 7 žen, kteří by dnes měli složit slib člena zastupitelstva a 
zvolit vedení města, členy rady města a předsedy výborů. Následně předala paní J.Ševčíková slovo 
dosavadní starostce Města Plumlov – paní G.Jančíkové. 
Paní starostka poděkovala paní Ševčíkové za úvodní slovo, poděkovala i za odvedenou práci těm členům 
zastupitelstva, kteří už v novém zastupitelstvu nezasednou. Ve volbách bylo zvoleno 5 nových členů 
zastupitelstva. 
Zpracováním zápisu z dnešního zasedání pověřila paní Jančíková p. ing. F.Kocourka, zaměstnance 
Městského úřadu v Plumlově. 
UZ-0/2022/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování p. ing. F.Kocourka 
zapisovatelem jednání ustavujícího jednání ZMP.   Hlasování: 15 hlasů pro. 
 
K bodu 2: 
Paní G.Jančíková přečetla text slibu člena zastupitelstva a poté požádala jmenovitě jednotlivé členy 
zastupitelstva, aby složili slib a podepsali tento text. Postupně tak učinilo všech 15 přítomných členů 
zastupitelstva, žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 
K bodu 3: 
Dále bylo paní G.Jančíkovou navrženo složení návrhové komise a jmenování ověřovatelů zápisu. Ani 
k tomuto návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva pozměňující návrh. Hlasováním bylo jednomyslně 
schváleno složení návrhové komise i jmenování ověřovatelů zápisu. 



UZ-0/2022/3/1 – ZMP schválilo složení návrhové komise: pan ing. Bc. O.Svoboda, paní Mgr. J.Zelená a 
jmenování ověřovatelů zápisu: pan J.Nezval, pan A.Sušeň.  Hlasování: 15 hlasů pro. 
 
K bodu 4: 
Společně s pozvánkou byl členům zastupitelstva doručen návrh programu dnešního jednání. Paní 
G.Jančíková jej přečetla a dotázala se přítomných, má-li někdo z nich návrh na doplnění programu. Nikdo se 
s doplňujícím návrhem nepřihlásil, v následném hlasování byl program ustavujícího zasedání jednomyslně 
schválen. 
UZ-0/2022/4/1 – ZMP schválilo program ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 
19.10.2022.        Hlasování: 15 hlasů pro. 
 
K bodu 5: 
V rámci dalšího bodu dnešního zasedání přistoupili členové zastupitelstva ke schválení počtu uvolněných 
funkcionářů Města Plumlova. Na základě výsledku povolebních jednání bylo paní G.Jančíkovou, navrženo, 
aby i nadále byli ve vedení Města Plumlov 2 uvolnění funkcionáři – starosta a místostarosta a současně 1 
neuvolněný místostarosta. K tomuto návrhu nezazněly žádné připomínky, nikdo z přítomných členů 
zastupitelstva nepředložil jiný návrh. 
UZ-0/2022/5/1 – ZMP schválilo počet uvolněných funkcionářů Města Plumlov ve volebním období 2022-2026 
takto: starosta města + 1 místostarosta města, který zastupuje starostu města v plném rozsahu v době jeho 
nepřítomnosti.        Hlasování: 15 hlasů pro. 
UZ-0/2022/5/2 – ZMP schválilo zřízení funkce místostarosty města, která bude vykonávána neuvolněným 
funkcionářem.        Hlasování: 15 hlasů pro. 
Paní G.Jančíková navrhla, aby hlasování o obsazení funkcí starosty resp. místostarosty proběhlo veřejně 
(aklamací), její návrh byl bez výhrad akceptován. 
UZ-0/2022/5/3 – ZMP schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarostů města. 
         Hlasování: 15 hlasů pro. 
 
Poté paní G. Jančíková požádala členy zastupitelstva města o předložení návrhů na obsazení funkce starosty 
města. Paní Mgr. Zelená navrhla zvolit do uvedené funkce ve volebním období 2022-2026 paní Gabrielu 
Jančíkovou. Jmenovaná s kandidaturou vyjádřila souhlas. S dalšími návrhy nikdo z členů zastupitelstva 
nevystoupil. V následném hlasování byla paní G.Jančíková zvolena starostkou Města Plumlova. 
UZ-0/2022/5/4 – ZMP zvolilo starostkou Města Plumlov: paní Gabrielu Jančíkovou, bytem: Tyršovo náměstí 
180, Plumlov.        Hlasování: 15 hlasů pro. 
 
Nově zvolená starostka města krátce poděkovala za důvěru členů zastupitelstva a řekla, že funkci starostky 
města přijímá s velkou pokorou a bude se i v dalším volebním období ji vykonávat s plným nasazením. 
Přítomní její slova ocenili potleskem. 
 
Paní starostka požádala členy zastupitelstva města o přednesení návrhů na obsazení funkce uvolněného 
místostarosty – pan J.Nezval navrhl do této funkce pana Martina Hyndricha. Jmenovaný vyjádřil souhlas 
s kandidaturou. 
UZ-0/2022/5/5 – ZMP zvolilo uvolněným místostarostou: pana Martina Hyndricha, bytem: Soběsuky 99, 
Plumlov.        Hlasování: 15 hlasů pro. 
 
Do funkce neuvolněného místostarosty města ve volebním období 2022-2026 byl panem O.Borským navržen 
pan ing. Marek Otruba. I on nominaci do této funkce bez výhrad akceptoval. 
UZ-0/2022/5/6 – ZMP zvolilo neuvolněným místostarostou: pana ing. Marka Otrubu, bytem: Boskovická 242, 
Plumlov.    Hlasování: 14 hlasů pro, pan J.Nezval se zdržel hlasování. 
 
K bodu 6: 
Ustavující zasedání pokračovalo volbou dvou členů rady města, o každém voleném členovi rady se bude 
hlasovat samostatně. Pan ing. M.Otruba navrhnul pana Ondřeje Borského, paní starostka pak paní Mgr. Janu 
Zelenou. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Oba jmenovaní postupně vyjádřili souhlas se svojí kandidaturou, 
následovalo hlasování. Pro oba zmíněné kandidáty hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva města. 
UZ-0/2022/6/1 – ZMP zvolilo členem rady města: pana Ondřeje Borského, bytem: Dukelská 216, Plumlov. 
         Hlasování: 15 hlasů pro. 
UZ-0/2022/6/2 – ZMP zvolilo členem rady města: paní Mgr. Janu Zelenou, bytem: Dukelská 548, Plumlov.
         Hlasování: 15 hlasů pro. 
 
 



K bodu 7: 
Paní starostka uvedla, že ve smyslu zákona o obcích musí město zřídit finanční a kontrolní výbor, tyto výbory 
jsou orgány zastupitelstva obce, tzn. jejich zřízení a volba předsedy podléhá schválení zastupitelstva města. 
Předsedou obou výborů musí být člen zastupitelstva. 
UZ-0/2022/7/1 – ZMP schválilo zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Plumlova. 
         Hlasování: 15 hlasů pro. 
Po skončení hlasování o „ustanovení“ výborů zastupitelstva požádala paní starostka přítomné o souhlas s tím, 
aby minimální počet členů obou výborů přesáhl hranici určenou zákonem (tj. 3 členové), resp. aby členů 
každého výboru bylo minimálně pět. 
UZ-0/2022/7/2 – ZMP schválilo minimální počet členů Finančního a Kontrolního výboru ZMP-5. 
         Hlasování: 15 hlasů pro. 
Jako kandidáta na předsedu finančního výboru po předchozí dohodě všech stran navrhla paní G.Jančíková 
pana ing. Bc. Otakara Svobodu. Jmenovaný vyjádřil souhlas se svojí kandidaturou. Další návrhy na předsedu 
finančního výboru nikdo nepřednesl. 
UZ-0/2022/7/3 – ZMP zvolilo předsedou Finančního výboru ZMP: pana ing. Bc. Otakara Svobodu, bytem: 
Bezručova 460, Plumlov.      Hlasování: 15 hlasů pro. 
Do funkce předsedy kontrolního výboru navrhla paní G.Jančíková pana Jiřího Nezvala, ten souhlasil 
s kandidaturou. Jiný návrh na obsazení této funkce nezazněl. 
UZ-0/2022/7/4 – ZMP zvolilo předsedou Kontrolního výboru ZMP: pana Jiřího Nezvala, bytem: Žárovice 102, 
Plumlov.     Hlasování: 14 hlasů pro, pan O.Borský se zdržel hlasování. 
Na pracovní schůzce nově zvolených členů zastupitelstva byly předloženy „nominace“ volebních stran na 
členy Finančního výboru Zastupitelstva Města Plumlova – jeho ustavení v „kompletním složení“ je z hlediska 
přípravy rozpočtu Města Plumlov na rok 2023 „potřebné“. Nominovaní získali v hlasování jednomyslnou 
podporu. 
UZ-0/2022/7/5 – ZMP zvolilo členy Finančního výboru ZMP: pana A. Mynaříka, paní ing. V.Otrubovou, paní 
ing. J.Šafranovou a paní ing. J.Švecovou.    Hlasování: 15 hlasů pro. 
 
K bodu 8: 
Jako poradní orgán může zastupitelstvo města dle zákona o obcích zřídit osadní výbory v místních částech 
města. Jejich zřízení navrhla starostka města a následně členové ZMP odsouhlasili. Předsedové osadních 
výborů by měli přenášet na vedení města požadavky občanů z místních částí Města Plumlova a současně 
budou tlumočit občanům v obci záměry členů zastupitelstva města. 
UZ-0/2022/8/1 – ZMP schválilo zřízení Osadních výborů Soběsuky, Žárovice a Hamry. 
         Hlasování: 15 hlasů pro. 
Paní G.Jančíková „obdobně“ jako u hlasování o minimálním počtu členů finančního a kontrolního výboru 
navrhla, aby osadní výbory pracovali minimálně ve trojčlenném složení. 
UZ-0/2022/8/2 – ZMP schválilo minimální počet členů osadních výborů-3. 
         Hlasování: 15 hlasů pro. 
Do funkce předsedy OV Soběsuky byl paní G.Jančíkovou navržen pan Miroslav Vrána. Poté, co navržený 
nominaci přijal, byl hlasy všech přítomných členů zastupitelstva do výše uvedené funkce zvolen. 
UZ-0/2022/8/3 – ZMP zvolilo předsedou Osadního výboru Soběsuky: pana Miroslava Vránu, bytem: Soběsuky 
71.         Hlasování: 15 hlasů pro. 
Obdobně jednomyslně byla po přednesení návrhu paní starostkou zvolena jako předsedkyně OV Žárovice 
paní Mgr. Hana Švédová. 
UZ-0/2022/8/4 – ZMP zvolilo předsedkyní Osadního výboru Žárovice: paní Mgr. Hanu Švédovou, bytem: 
Žárovice 98.        Hlasování: 15 hlasů pro. 
Paní G. Jančíková navrhla, aby funkci předsedy OV Hamry vykonával p. ing. David Vančík. Jiné návrhy 
nezazněly. 
UZ-0/2022/8/5 – ZMP zvolilo předsedou Osadního výboru Hamry: pana ing. Davida Vančíka, bytem: Hamry 
72, Plumlov.        Hlasování: 15 hlasů pro. 
 
K bodu 9: 
Členové zastupitelstva přistoupili k určení výše odměn neuvolněných funkcionářů města. Jak uvedla paní 
starostka-odměny upravuje nařízení vlády č.318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Následně přečetla 
paní G.Jančíková navrženou výši měsíčních odměn pro neuvolněného místostarostu města, neuvolněné členy 
rady města, předsedy výborů a komisí, předsedy osadních výborů a členy zastupitelstva města.  
UZ-0/2022/9/1 – ZMP schválilo výši měsíčních odměn neuvolněných funkcionářů Města Plumlov: 
neuvolněného místostarosty, členů rady města, předsedů FV a KV ZMP, předsedů komisí, předsedů 
Osadních výborů Soběsuky, Žárovice a Hamry a členů zastupitelstva města (viz. příloha č.1). 
         Hlasování: 15 hlasů pro. 



K bodu 10: 
Dosavadním zástupcem Města Plumlov ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí byl pan M.Hyndrich, kterého 
navrhla paní starostka pro výkon této funkce i v dalším období. Její návrh byl schválen všemi přítomnými členy 
zastupitelstva. 
UZ-0/2022/10/4 – ZMP zvolilo zástupcem Města Plumlov ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí místostarostu 
města pana Martina Hyndricha.      Hlasování: 15 hlasů pro. 
 
K bodu 11: 
Paní starostka otevřela diskusi. 
a) paní G.Jančíková: poděkovala členům zastupitelstva za projevenou důvěru, poděkovala občanům za 

jejich splněnou „občanskou povinnost“, před volbami byli členové jednotlivých volebních stran „soupeři“, 
teď se musí snažit společně budovat, řekla se, že se těší na spolupráci s nově zvolenými členy 
zastupitelstva, slíbila, že pro občany budou zvolení funkcionáři pracovat nejlépe, jak budou umět, 
budeme se snažit dohodnout a hledat „průnik“ v našich volebních programech, uvedla, že dveře u 
kanceláře starostky jsou „otevřené“ pro všechny občany, 

b) pan J.Nezval: obrátil se na pana ing. M.Otrubu s dotazem: „proč nepřijal místo 1.uvolněného 
místostarosty města se všemi povinnostmi, když to bylo hlavním bodem jeho volebního programu a jehož 
práci v minulém volebním období kritizoval? zajímaly by jej podmínky (o nichž mluví pan ing. Otruba 
v rozhovoru pro PV Večerník), za kterých by uvedené místo přijal? 

c) pan ing. M.Otruba: poděkoval za dotaz pana J. Nezvala, řekl, že je rád, že v zastupitelstvu města bude i 
opozice, přestože jsou s volební stranou „nezávislých“ koaliční partneři, uvedl, že s novinářem mluvil cca 
před týdnem a neví co přesně bylo v textu článku zveřejněno, 

− k dotazu pana J.Nezvala odpověděl pan ing. M.Otruba, že „nadšenci“ ve volbách uspěli, ale nebyli 
vítězi voleb, proběhlo několik povolebních jednání s KDU-ČSL, pouze na některých byl přítomen pan 
J.Nezval, faktem je to, že ing. M.Otruba zvažoval i přijetí zmiňované funkce 1.místostarosty města, ale 
s koaličním partnerem nedošlo k dohodě na podmínkách, 

− vhodným řešením by ani vůči občanům nebylo, aby funkce starostky a místostarosty vykonávali bratr 
se sestrou (Jančíková-Otruba),  

d) pan J. Nezval: zopakoval dotaz na konkrétní podmínky – pan ing. Otruba měl respektovat (podle jeho 
slov) názor voličů a bez dalšího funkci přijmout, s tím nesouhlasil jmenovaný, řekl, že politika je hledání 
dohody a tu nalezli koaliční partneři ve schváleném řešení, 

e) pan J. Nezval: uzavřel debatu tím, že požádal občany, aby si udělali obrázek o tom „koho zvolili“, na což 
ing. M.Otruba reagoval slovy, že pan J.Nezval zahájil volební kampaň pro volby, které se budou konat za 
4 roky. 

Nikdo další se už do diskuse nehlásil, proto byla paní starostkou ukončena. 
 
K bodu 12: 
Nově zvolená starostka města před skončením zasedání popřála všem členům zastupitelstva a zvoleným 
funkcionářům hodně úspěchů v jejich práci. 
 
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Města Plumlova bylo ukončeno cca v 17.40. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

 …..……………………………..    …………………………….. 
            Jiří Nezval                Adolf Sušeň 

 
 
 
 
 

 ..………………………………    …………………………….. 
         Martin Hyndrich               Gabriela Jančíková 
     místostarosta  města                starostka  města 


